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OPZEGGING LIDMAATSCHAP* 

De opzegtermijn is een maand. Opzegging moet gebeuren voor elke eerste dag van 
de maand. 

Opzeggingen dienen altijd voor de eerste van de maand bij de teamleid(st)er van 
de betreffende speltak persoonlijk, telefonisch of per e-mail gemeld te zijn en dient 
daarnaast voor de eerste van dezelfde maand schriftelijk of per e-mail binnen te zijn 
bij de secretaris. 

Wij stellen het op prijs als u ook een korte omschrijving geeft van de reden van de 
opzegging. Als wij uw opzegging in goede orde hebben ontvangen dan ontvangt u 
hiervan een bevestiging per e-mail. 

Er vindt restitutie plaats van de te veel betaalde contributie. 

Email via de website. 

Secretariaat Scouting Subanhara Liemersgroep 
Postbus 2024 
6900 CA Zevenaar 
 
* Deze toevoeging in ‘t Lopend Vuurtje is conform de nieuwe wetgeving inzake de noodzake-
lijke informatie met betrekking tot het opzeggen van een lidmaatschap, 



 

 

Beste Leden en Ouders/Verzorgers,  

Ik hoop dat u allen een prettige zomervakantie heeft gehad en dat uw 
zoon/dochter een leuk zomerkamp heeft mogen meemaken. In dit Lopend 
Vuurtje kunt u alle belevenissen lezen van alle speltakken, er kan zeker 
worden gezegd dat alle zomerkampen zeer geslaagd waren!  

Op dit moment genieten we van het laatste restje vakantie en dan gaan de 
scholen weer beginnen, zo ook het nieuwe seizoen! De voorbereidingen 
voor de eerste opkomsten en activiteiten zijn al gestart, er staat ons vast 
weer een mooi seizoen te wachten boordevol met leuke activiteiten!  

De leidingteams zijn enigszins gewijzigd, zo is Erwin Grob weer terug ge-
gaan naar het Welpenteam en is Caroline Heister gestopt als Beverleiding. 
Vanuit de hele groep willen we Caroline hierbij nogmaals bedanken voor 
de vele inzet van de afgelopen jaren!  

Tevens vindt u in dit Lopend Vuurtje stukjes waarin drie nieuwe bestuursle-
den zich voorstellen, zij zijn allen afkomstig van buiten de vereniging en ik 
ben dan ook blij om zoveel nieuwe gezichten te mogen verwelkomen!  

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit Lopend Vuurtje!  

Op naar een nieuw Scouting seizoen!  

 

Met vriendelijke Scoutinggroet,  

Joris Hendriksen. 

Voorzitter 



 
 
Zomerkamp Loenen  
 
Freddie heeft een brief gekregen 
van Kapitein Haaientand omdat hij 
piratenhulpjes zoekt. Aangezien 
Freddie dit geen enkel probleem 
vind heeft hij alle bevers hier ge-
haald om tot piraten omgetoverd te 
worden. Alle bevers krijgen een 
piratenoutfit: een rode hoofddoek 
en een speciaal piratenshirt. Als 
finishing Touch worden die bevers 
geschminkt tot echte piraten. 
  
Freddie heeft een aanwijzing gekregen dat er ergens op het terrein een 
schatkaart moet zijn verstopt. Alle piraten helpen mee zoeken om de kaart 
te vinden. Stukjes kaart worden er gevonden en als de puzzel in elkaar is 
gelegd blijkt het een eiland te zijn dat Freddie herkent. 

 
Om goed te kunnen schat zoeken moeten we 
eerst even wat eten.  
 
Hiervoor zou de rest van de zaterdagmiddag 
nodig zijn voor een zoektocht naar de schat. Al-
weer een spannende beleving voor de bevers.  
Om de schat te vinden we sporen; zouden die 
van een schat kunnen zijn?? We besluiten ze te 
volgen en te volgen.  
 
Het is al een hele oude kaart maar het terrein 
van Malkenschoten is blijkbaar onveranderd. 
Zou dáár dan toch echt de schat lig-
gen?? Maar we zijn er nog 

niet. De piraten moeten eerst de wildernis 
van de bossen nog doorkruisen.  
 
Na een tijdje dwalen komen we terecht bij het 
verborgen Jungle pad. Dit is de plek die aange-
geven staat op de kaart dat hier een schat zou 
moeten liggen. Nadat ze de schat hebben ge-
vonden word de schat opengemaakt… Vol span-
ning wachtten de Bevers af. Er zit drinken in en 
snoepjes! Oh, dat komt heel goed uit want na 
die lange speurtocht en het zoeken zijn de be-
vers een beetje moe en hebben ze dorst. Alwéér 
hebben de Bevers bewezen goede piratenhulpjes 
te zijn. De schat is gevonden!  



Het onderdeel “vrij spelen” is aangebroken en de kids kunnen lekker spe-
len in het mooie Malkenschoten (we zijn er tenslotte toch). 
 
Aan het einde van de middag gaan we weer terug naar onze blokhut. 
Een aantal bevers gaan rustig tekenen of buiten spelen of wat ze ook 
maar willen. 
 
'Etenstijd' denken de hongerige piraten. Een echt piratenmaal staat voor 
ze klaar: frietjes en kipkluif!! Als toetje hebben we meloen.  
 
Als echte piraten worden gulzig die hongerige maagjes gevuld. Nadat de 
piraten helemaal vol gestopt zitten is het niet echt tijd voor een stevige 
training. Even rustig uitbuiken en hout sprokkelen voor het komende 
kampvuur. Als er voldoende hout is gesprokkeld kan het kampvuur aan-
stoken worden. Freddie zorgt voor een geweldig vuur. En wat leuk. Daar 
is Joris. Die komt even op bezoek. Tijdens het kampvuur worden er leuke 
sketches bedacht, kampvuur liedjes gezongen en eten we samen nog 
wat piratenknabbels,  een piratendrankje mocht ook niet ontbreken. En 
ook al is het heel gezellig en leuk bij het kampvuur werd het toch echt 
piratenbedtijd.  
 
De Bevers moeten naar binnen om lekker de pyjama aan te doen en de 
tanden te poetsen en in hun slaapzak te liggen. Is het nu al bedtijd? Nee 
nog niet, de Bevers krijgen nog een verhaaltje voorgelezen en daarna 
moeten echt de luikjes dicht.  
 

Goedemorgen!!! Uit de veren en 
een rondje rennen! Armpjes in 
de lucht! Armpjes omlaag! 
Springen en stuiteren! Een ech-
te piraat begint met ochtend-
gymnastiek. Daarna komt het 
ontbijt. Hierna volgen nog wat 
piratenspelletjes om de piraten-
training af te maken.  



Als laatste wordt er nog een piraten-eilanden-smokkelspel gedaan. Het is 
de Bevers tegen de leiding. Ze moeten schatten roven van “schateiland” en 
dit naar hun eigen eilandje smokkelen.  Tijdens de tocht op zee kunnen ze 
overvallen worden door de leiding en moeten ze de buit inleveren…., of 
niet. Als de piraat zijn buit heeft ingeleverd mag hij/zij bij de post een 
nieuw kaartje komen halen. 

Na 2 uur is de piratentraining voldaan. De ouders komen hun piraatjes 
weer ophalen. Een echt piratendiploma wordt op het einde nog overhan-
digd om te bewijzen dat ze echte piraten zijn geworden tijdens het kamp.  

Maar nog voordat we het kamp helemaal af-
sluiten bedanken we eerst Rozemarijn. Dit 
was haar laatste kamp. En we hebben na-
tuurlijk een erg leuk zelfgemaakt cadeau voor 
haar. 

En nu heel snel naar huis….& naar bed…… 

Nieuwe seizoen 

Het nieuwe seizoen gaat van start en er staan 
weer erg leuke activiteiten op het program-
ma. Het team is enigszins veranderd. Rozema-
rijn ziet er vanaf nu iets anders uit en Pompe-
domp en Freddy zijn als themafiguren ver-
vangen door Rebbel en Stanley Stekker. Ook 
is themafiguur Keet Kleur toegevoegd. Alleen aan Sterre Stroom is niets 
veranderd. 

Wil je meer weten over de themafiguren, kijk dan op www.scouting.nl 

Tijdens de eerste opkomst (het overvliegen) zullen we afscheid nemen van 
een aantal Bevers. Zij zijn de nieuwe aanwinst voor de Welpen. 

Mila, Tijn, Romy, Marlot, Emma en Patries, we zullen jullie missen. Heel veel 
plezier bij de Welpen! 



  
 AUGUSTUS  SEPTEMBER 

1 Simon Arends 5 Peter Hulkenberg 
2 Fred van Kempen 8 Larysa van Hunen-Demyanova 
4 Lars Kumeling 9 Kim Alberts 
5 Remko Bezemer 9 Hugo Wiersema 
7 Zefanja Langeberg 14 Joris Hendriksen 
8 Lesley van Dijk 24 Vera Barendregt 
10 Joram van Kempen 24 Mika Bongers 
10 Jimmy Wijnbergen 26 Fanny van Drunen 
16 Sjoerd Keultjes   
16 Marit van der Graaf  NOVEMBER 
18 Hanne van der Graaf 1 Niek de Melker 
23 Neeltje van Alst 4 Caroline Heister 
30 Florian van Drunen 6 Mellanie Buser 
31 Tommy Kuster 7 Renata Janssen-Rusman 
  7 Erwin Grob 
 OKTOBER 9 Jasper Lesterade 
6 Rik Hoppenreijs 13 Bjorn Visser 
15 Mila Luising 18 Niels Barten 
16 Laura Keultjes 18 Lars Barten 
17 Jella Bezemer 23 Maikel van Leeuwen 
20 Bridget van Dijk 23 Tijmen Kip 
  23 Itse Spijker 
 DECEMBER   
10 Romy de Kubber   
12 Luuk de Groot   
13 Rob Henriksen   
18 Anne van Diek   
20 Nino Schots   
21 Perry Sipkes   
23 Dirk Keultjes   

    

29 Stijn Smalbil   
    



Hallo allemaal!  
 
De afgelopen periode zat weer bomvol leuke opkomsten en activiteiten, 
bijna te veel om op te noemen. Zo hebben we bijvoorbeeld heerlijk 
geBBQed en hebben de Welpen het Lentebad op zijn kop gezet. Toch is er 
een activiteit die boven al het andere uitspringt, namelijk het Zomerkamp 
in Ewijk, een reis door de USA compleet georganiseerd door Thomas Troep. 
Al had deze reisleider niet alles tot in de puntjes geregeld, zo bleek uitein-
delijk. Lees hier het verslag van het kamp  
 
Zondag 7 juli  
 

Het was rond 12 uur deze mooie zondag, Tho-
mas Troep legt in zijn mooie reisbureau alle 
foldertjes nog even netjes recht, de douane zit 
op zijn post voor de paspoortcontrole, als de 
eerste welpen arriveren. De Welpen zijn geko-
men voor een compleet verzorgde rondreis 
door de United States of America. De reis be-
gint op het noordelijkste puntje van de tocht, 
Canada! Nadat de welpen de grens gepasseerd 
zijn en hun paspoort, met officiële stempel, in 
ontvangst hebben genomen, worden zij door 
Thomas Troep naar de Boeing 747 geleid. Met 
dit vervoermiddel zullen de welpen van staat 
naar staat vliegen. Al snel is iedereen aanwezig 
en is het tijd om te openen. Thomas pocht nog 
een beetje over zijn organisatietalent en vertelt 
nogmaals uitgebreid welke staten we aan zul-
len doen deze week. Natuurlijk is alles all-
inclusive! Maar ja helaas, niet helemaal, vele 
welpen hebben de corveelijst al zien hangen! 
Na het openen en het afscheid van de ouders 
is het tijd voor een stevige lunch. Maar waar-

mee komen Warbol en Drintel nu ineens de keuken uit? We zijn natuurlijk 
geen echte Amerikanen zonder fastfood! Echte hamburgers van de Burger 
King! Ongelooflijk, zoiets is op kamp nog nooit vertoont! Smikkelen! Wel-
penmonden blijken echt heel ver 
open te kunnen! HapHapHap en op.  
 
 
Na deze uitgebreide lunch komt Tho-
mas vanachter zijn infobalie vandaan. 
Meneer Troep wilde de welpen blij 
maken met een echte stoere GPS 
tocht. Maar nee hoor, hij komt met 
een wazig verhaal dat het te duur 
was en onmogelijk. Daar zijn we het 
natuurlijk niet mee eens! In de bro-
chure stond toch echt dat we een 
GPS tocht zouden maken door het 
Canadese landschap, daar hebben 



we toch voor betaald! Of niet? Gelukkig heeft hij wel een alternatief, een 
tocht uitgewerkt op papier. Na een mooie tocht komen we uiteindelijk aan 
in de uiterwaarden. Alwaar zich een meanderende zijtak van de Waal be-
vindt. Mooi stilstaand water en de leiding besluit in afwezigheid van Tho-
mas Troep om met opblaasbare boten het water op te gaan. De welpen ver-
maken zich uitstekend! Wat is er nou leuker dan met  
deze hitte een beetje te pootje baaien. Leest u hierin gerust: "heel per onge-
luk keihard door het water rennen" ;) Na uren is iedereen per boot aan de 
overkant aangekomen. Hier volgt een stoere struintocht door de uiterwaar-
den. Erg mooi! Soms ook wel ontzettend spannend. Het terrein is soms flink 
begroeid. Daarnaast zijn de uiterwaarde hier het domein van wilde paar-
den en koeien, oppassen dus! Uiteindelijk komen we uit bij het water van 
de echte Waal. Heerlijk om hier in het zand te spelen en met steentjes over 
het water te ketsen. Eenmaal terug op het reisbureau van Thomas blijkt het 
een grote bende te zijn. Alle tafels liggen omver, onze Boeing is in deplora-
bele staat en al het spelmateriaal ligt over het hele terrein. Geen idee wat 
hier aan de hand is??  
 
We besluiten om de boel snel op te ruimen en ons voor te bereiden op het 
Popeye menu! Na zo'n slopende en actieve dag gaat de spinazie, aardappel 
en schnitzel goed naar binnen! Tijd alweer voor corvee en het daarna ge-
bruikelijke vrijspelen. Er wordt flink gevoetbald, gebadmintond, gehonk-
bald,... wat een sportieve welpen hebben wij toch ook! Thomas Troep ver-
ontschuldigt zich voor de rotzooi die er vanmiddag hier getrapt is. Hij be-
weert niet te weten hoe dit zo gekomen is. De welpen en hun leiding zijn 
teleurgesteld, "hoe kan het nou dat zo'n organisatie als Troep Travels ste-
ken laat vallen?" 
 



Maandag 8 juli 
 
Het is vanochtend om kwart voor 8 nog opvallend stil in 't vliegtuig. Dit 
komt ongetwijfeld door de enorm drukke dag van gisteren. Thomas 
Troep komt de welpen wakker maken en belooft dat het een topdag in 
New York zal worden ondanks de blamage van de eerste dag. De Wel-
pen hebben goede hoop en kleden zich snel aan, op naar het ontbijt. Na 
een kort momentje van vrije tijd komt Thomas Troep aangesjouwd. Hij 
heeft een leuk idee, we gaan 'Het grote aandelen' spel doen. Net zoals in 
New York aandelen worden verhandeld, moeten de Welpen elkaar on-
derling uitdagen om zodoende de meeste aandelen proberen te krijgen. 
Allerlei korte spelletjes en uitdagingen worden spontaan bedacht en 
uitgevoerd. De winnaar van elk duel krijgt het hoogste aantal aandelen. 
Er wordt hooggehouden met een bal, ge-jeux de bouled, gekoprold en 
zelfs gedobbeld.  
 
Na deze leuke activiteit is er een kort rustmomentje, maar dit wordt 
bruut verstoord door twee leden van een heuse motorbende! Op hun 
motoren komen ze aangescheurd en ze maken een niet al te enthousias-
te indruk. Ze zijn boos dat de Welpen dezelfde reis aan het maken zijn 
en dat die Thomas Troepreisleider gewoon een dubbele boeking heeft 
aangenomen. Ze eisen dat de Welpen zich zo snel mogelijk uit de voe-
ten maken en zich vooral niet in New York city zullen laten zien, zodat 
de bende hun vakantie zonder gezeur kan voortzetten. Met een boze 
blik scheuren ze uiteindelijk weg op hun racemachines, de welpen en de 
leiding in angst achterlatend. Wat moeten we nu doen? We kunnen 
voorlopig niet naar New York city en de reisleider is nergens te beken-
nen. Weet je wat?, we halen New York city gewoon naar de accommo-
datie! De leiding heeft een enorme berg knutselmateriaal, gereedschap 
en andere bouwmaterialen geregeld. Er wordt al snel druk gewerkt aan 
wolkenkrabbers, bruggen, huizen en zelfs de Eiffeltoren wordt nage-
bouwd. Gemaakt van hout, karton, papier, maar ook satéprikkers en 
snoepjes ontstaat er een soort Madurodam New York in traditionele wel-
penstijl. Na de lunch besluit de leiding het er toch maar op te wagen. 
We gaan naar New York city. De welpen worden over de Yellow Leiding 
Cabs verdeeld en de reis kan beginnen.  
 
Gelukkig ligt het centrum op een kleine tien minuutjes rijden en kunnen 
we snel de stad gaan verkennen. Dit verkennen gebeurt aan de hand 
van een zogenaamde welpen 'scavenger hunt', iets dat normaal gespro-
ken voor de oudere speltakken georganiseerd wordt, best bijzonder 
dus!  
 
Na een uurtje het tijd voor ouderwets New York shoppen. Gewapend 
met wat geld en een rugzakje struinen de Welpen in groepjes de meest 
exclusieve winkels af. Intertoys, de Action en de lokale Zeeman maken 
een record omzet vandaag! Voldaan keren we terug naar het kampter-
rein, alwaar een heerlijk diner staat te wachten.  
 
De avond vordert, er staat nog een ding op het programma. Traditionele 
Amerikaanse sinaasappelbrownies bakken op houtvuur. Het resultaat 
valt echter tegen, zo blijkt als zelfs de meest doorgewinterde eters onder 



de Welpen hun brownie aan de kant zetten. Volgende keer beter. 
Na een glaasje drinken en wat gezelligheid bij het kampvuur is het bed-
tijd voor de Welpen. Al snel liggen ze in hun first class slaapzak in de 
TT747. En verdomd, wie komt daar binnen? Juist, Thomas Troep. Hij ver-
ontschuldigt zich voor zijn tweede mislukte dag vandaag, het geld was 
op, zo zegt hij. Morgen zal hij er een leuke dag van maken, de leiding en 
de Welpen hebben hier echter weinig vertrouwen in en laten blijken 
een beetje klaar te zijn met de beloftes van de reisleider.  
 
Dinsdag 9 juli 
 
Ook vandaag zijn de Welpen verrassend laat wakker, het is natuurlijk 
ook een drukke dag geweest in New York. Thomas Troep haalt de kin-
deren uit bed, die vervolgens met hier en daar kleine oogjes aan de ont-
bijttafel aanschuiven. We zijn geland in Texas, het land van grills, koeien 
en cowboys. Na het ontbijt komt Thomas weer langs met een, in zijn 
ogen, prachtig programma voor de dag. Even lijkt het erop dat het hem 
vandaag wel een keer lukt om een geslaagde reisdag te laten plaatsvin-
den. Het tegendeel is echter waar. Terwijl Thomas een enorm verhaal 
afsteekt over de planning, horen we in de verte het gebrul van zware 
motoren aankomen. Dit belooft niet veel goeds, het zullen die boze mo-
torbendeleden wel zijn. En inderdaad, het zijn ze, Dit keer zijn ze echter 
niet boos op de Welpen, godzijdank. Ook zij hebben inmiddels in de ga-
ten dat die Thomas er een potje van maakt. Samen met de Welpen spre-
ken ze de reisleider hierop aan, maar hij schiet natuurlijk in de verdedi-
ging, tot ergernis van de motorbende. Het loopt uit op een knokpartij, 
waarbij Thomas het onderspit delft. Hij maakt zich snel uit de voeten, hij 
verliest alleen zijn 'zeer geheime reisprogramma'. Nu wordt het span-
nend, wat zal er in het programma staan? Het begint goed, we gaan 
naar pretpark Tivoli!  
 
Hartstikke leuk natuurlijk, maar we moeten wel al om 1 uur naar huis 
vanwege geldtekort bij Thomas Troep, hij wil de rest van de middag een 
boek gaan lezen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, we willen de 
hele dag genieten van de attracties, dat gaan we ook doen! Aangeko-
men in het pretpark probeert de leiding een mooi prijsje te maken van 
de entreebewijzen, de Duitse caissière denk er helaas anders over: Scou-
ting ist kein Schule. Jammer dan, het mocht de pret niet drukken. Tivoli 
lijkt op het eerste gezicht een klein pretpark, dat is het ook, maar het is 
wel een leuk klein pretpark. Omdat de botsauto's nog dicht zijn, is de 
achtbaan favoriet in het begin. Dit verandert al snel zo gauw de bewus-
te botsauto's open gaan. Vrijwel de hele middag wordt deze attractie 
bezet door de Welpen, buitenstaanders krijgen bijna geen kans om er 
ook van te genieten. Zowel de  Welpen als de leiding genieten van de 
verschillende attracties, als een kind zo blij storten ze zich op de spring-
kussens, het spookhuis, het reuzenrad, de mini-golfbaan, het 
'bijendraaiding' en nog heel veel meer. Oja, tijdens de lunch komt Tho-
mas Troep nog even opdagen om de Welpen op te halen. Deze hebben 
hier echter geen zin, wie wil er nou een boek lezen op zo'n spannende 
dag?  



Thomas wordt weggejaagd en de middag in Tivoli gaat verder. Al veel te 
snel moeten we het park verlaten om terug te keren naar het gebouw. Het 
is tijd voor een stevige bonenmaaltijd met tortilla chips en watermeloen. 
Heerlijk! 
 
Na twee late avonden is het vanavond een keer goed om op tijd te gaan 
slapen, we gaan op tijd naar bed. De motorbende komt de Welpen een 
goede nacht wensen, van Thomas horen we niks meer helaas.. 
 
woensdag 10 juli 
 
Wederom worden de Welpen vandaag lekker laat wakker. Eerst is het tijd 
om de slaapzaal eens goed op te ruimen. De Welpen struinen de hele slaap-
zaal door om hun eigendommen te verzamelen vanuit alle hoeken van de 
zaal. De leiding besluit om de openslaande terrasdeuren open te zetten, er 
hangt namelijk een overheerlijke Autan geur in de zaal waar niet alleen de 
muggen door bedwelmd raken. Tijdens het ontbijt komt Thomas Troep 
langs. Hij praat nogal met een dubbele tong, loopt wankel en maakt een 
zeer verwarde indruk. Maar er klopt nog meer niet! Uit alle zakken die hij 
heeft flapperen biljetten. Hoe komt Thomas aan al dat geld?! Vandaag re-
gelt Thomas alles, immers geld genoeg! Alleen helaas heeft hij al z'n spul-
len in Texas laten liggen! En dat terwijl we vandaag in Mexico zijn. Na wat 
onduidelijk gebrabbel vertrekt Thomas al struikelend het terrein. Even later 
komen de twee motorbendeleden met piepende en rokende banden aan-
gescheurd. 
De motorlui zijn boos dat Thomas wederom de Welpen vandaag niets te 
bieden heeft. Gelukkig weten zij nog een aantal leuke spellen die typisch 
Mexicaans zijn en overhandigen dit aan de leiding. Inmiddels hebben de 
leden van de motorbende redelijk wat goodwill gekweekt bij de Welpen. 
Waar zij aan het begin van de week nog vooral beschouwd werden als 
tuig, zijn het nu de helden die de Welpen uit de brand helpen. 
We beginnen de dag met een leuke spellenronde bestaande uit mexxen, 
pinata meppen, limbodansen en hoefijzerwerpen. Tijdens deze spellen la-
ten de Welpen zien dat zij ware Mexicanen zijn! Na deze serie spellen is het 
alweer tijd voor de lunch! De volgende serie spellen zijn van het iets smeri-
gere type. De Welpen, de leiding en het gebouw zien er binnen enkele 
ogenblikken uit alsof er een bom ontploft is. Niet alle Welpen zijn een 
scheertalent, dit blijkt wanneer zij Mexicaanse snorren proberen te scheren 
op een ballon. De sjoeltalenten kunnen zich ook dit jaar weer bewijzen op 
een echte ananassjoelbaan. We sluiten de middag af met een mooie zeep-
baan. 



Even heerlijk schoonsoppen, en lekker glijden! Hij gaat echt hard die baan! 
Na een tijdje druppelen de Welpen binnen om zichzelf te ontdoen van alle 
zeepresten onder een heerlijke douche. Ondertussen zich verheugend op 
de pannenkoeken die op het menu staan vanavond, de hele dag hebben ze 
zich namelijk al zitten verheerlijken met een pannenkoekenlucht die rond-
om het gebouw hangt en zijn oorsprong kent in de keuken. Ook de leiding 
heeft zich verheugt op de maaltijd, dat blijkt als een ware strijd losbarst tus-
sen de leiding. Wie kan er het meeste pannenkoeken op?  
De avond is vanavond kort, na het corvee en logboek schrijven is er een 
klein kampvuurtje waarbij de Welpen lekker kunnen indommelen alvorens 
zij hun slaapzakje gaan opzoeken. Maar wie komt daaraan!! Het is Thomas, 
hij verontschuldigt zich voor wat zich vanochtend heeft afgespeeld. Tegelij-
kertijd weet hij helemaal niet wat er is gebeurd deze ochtend. Hij geeft toe 
een lange maar mooie nacht te hebben gehad. Het geld? Dat is hij inmid-
dels alweer kwijt! De welpen geven nog maar eens te kennen Thomas meer 
dan zat te zijn. "We gaan wel lekker met die motorlui op pad!". 
 
donderdag 11 juli 
 
Het vliegtuig met welpen is vandaag geland in Californië. De rugzakken 
worden alvast ingepakt met daarin zwembroeken en handdoeken. Het is 
natuurlijk nog wel een verassing wat we gaan doen! Na het ontbijt hebben 
we nog niets vernomen van noch Thomas, noch de motorlui. We besluiten 
op eigen houtje richting het zwembad in Wijchen te pendelen. Aldaar aan-
gekomen staat Thomas ons al op te wachten. Natuuuuurlijk, heeft hij van-
daag alles voor elkaar. Bij binnenkomst in het zwembad begint hij in de rij 
al wat zenuwachtig te worden.  
 
Wanneer hij eenmaal geholpen wordt door de caissière blijkt hij geen geld 
bij zich te hebben. De kassamevrouw heeft er zichtbaar genoeg van, blijk-
baar komt Thomas hier vaker met grote groepen. De Welpen zijn allemaal 
teleurgesteld en terwijl ze hun beklag doen verschijnt het opperhoofd van 
de motorbende in het zwembad. Hij had al zo'n donkerbruin vermoeden 
dat Thomas niet zou kunnen betalen. Bij de motorbende zijn ze natuurlijk 
de beroerdste niet en er komt een flinke koffer biljetten op de balie. De en-
tree voor het zwembad voor de Welpen is geregeld! Als extra verrassing 
nodigt de motorrijder de Welpen uit voor een goed diner deze avond. 
Daarvoor moeten nog wat zaken geregeld worden, en het bendelid ver-
trekt weer. De dag in het zwembad verloopt zeer goed, het zwembad is 
voorzien van alle gemakken.  



Een mooie glijbaan en natuurlijk drijfmatten in het water die goed bewaakt 
moeten worden. Het verblijf in het zwembad is erg slopend voor zowel lei-
ding en Welpen. Na uren van zwemmen zijn de Welpen 'nog lang niet' 
moe, en verlaten met rode ogen het zwembad. Op de terugweg in de auto 
is het verdacht stil. Eenmaal terug op het gebouw is er een ware BBQ voor-
bereid. Terwijl de eerste hamburgers al op het vuur liggen zijn de Welpen 
nog vrij aan het spelen. Tijdens het BBQen komen wederom twee leden 
van de motorbende met rokende banden het grasveld over gescheurd. Ze 
vernemen dat de Welpen een zeer mooie dag gehad hebben in het zwem-
bad. Natuurlijk zijn ze ook blij te zien dat de kinderen genieten van de BBQ. 
Morgen gaat de reis verder naar Las Vegas, de motorrijders laten doorsche-
meren dat ze iets van plan zijn met Thomas. Het lijkt erop dat ze hem te 
pakken willen nemen, daarvoor moeten ze hem natuurlijk eerst zien te vin-
den. Wellicht zit hij ergens in een casino en vergokt hij al hun geld!? 
 
Ondertussen wordt een kipsaté van de BBQ gehaald en opgegeten. De mo-
torrijders zijn langs een kippenboerderij gereden terwijl de kinderen in het 
zwembad waren, en hebben daar deze kipsaté vers gekocht. Om de tijd op 
te vullen terwijl de motorlui Thomas zoeken kunnen de Welpen terecht bij 
deze kippenboerderij morgenmiddag. De Welpen stemmen in, en zijn blij 
dat hun dagprogramma voor morgen wederom gevuld is in afwezigheid 
van Thomas. 
Na een klein potje American Baseball op het speelveld is het weer de hoog-
ste tijd om in het vliegtuig plaats te nemen. De reis vervolgt zich naar Las 
Vegas, bekend van casino's! Zullen de welpen Thomas morgen vinden? Wij 
hopen van wel! Welterusten en tot morgen! 
 
Vrijdag 12 juli 
 
Het is vandaag alweer de laatste dag van onze avontuurlijke vliegcruise 
met Thomas Troep. De week is echt voorbij gevlogen (ha-ha). Vandaag zijn 
de Welpen te gast in Las Vegas. Tegen twaalven is het tijd voor het laatste 
uitje van de Welpen, we gaan naar een kippenboerderij. Dit zogenaamde 
rondeel in Ewijk biedt plaats voor 30.000 kippen die dagelijks voor een vers 
ei zorgen. Bij binnenkomst is de aanwezigheid van 30.000 kippen al goed 
te ruiken en te horen, maar dat maakt voor de Welpen niks uit. Allereerst 
volgt er een presentatie over kippen en eieren en alles wat daarbij komt 
kijken. Het is een leuke presentatie en de Welpen komen dan ook met en-
thousiaste vragen. ‘Wat was er nou eigenlijk eerder?’ en ‘Wanneer verande-
ren deze kippen in kipsaté?’. De mevrouw van het rondeel wist hier niet 
altijd een goed antwoord op te vinden.  



Na de interessante presentatie was het tijd voor een korte rondleiding. Via 
een glazen vloer kun je zien hoe dagelijks 30.000 eieren worden gesor-
teerd en in speciale, milieuvriendelijke, rondeel eierdoosjes terecht komen. 
Ook komen de Welpen oog in oog te staan met de kippen. Een soort geul 
met glazen koepel maakt het mogelijk dat je met je hoofd tussen 30.000 
kippen staat, echt mooi! Na de rondleiding mogen de Welpen zelf op on-
derzoek uit in de boerderij. Gewapend met een pen en een vragenlijst ko-
men ze van alles te weten over kippen en eieren. Tot nu toe nog geen 
spoor van Thomas Troep, dachten we. Want tijdens het rondlopen vinden 
enkele welpen een papiertje. Het is een officiële uitnodiging aan de heer T. 
Troep. De afzender is een casino genaamd ‘De Grote Peer’. 
Thomas Troep wordt ’s avonds om 20:00 uur verwacht in het casino! Daar 
moeten we bij zijn natuurlijk, we zullen hem een lesje leren. 
 
Terug op het gebouw komt de motorbende langs, we vertellen wat we 
hebben gevonden in de kippenboerderij. De motorbende is enthousiast, zij 
hebben Thomas tevergeefs gezocht en zijn dus blij met de aanwijzing van 
de Welpen. Natuurlijk zal de bende vanavond van de partij zijn om die Tho-
mas eens even aan de tand te voelen. Het is namelijk een beetje vreemd dat 
meneer wel geld heeft om naar een casino te gaan, maar niet eens een fat-
soenlijke reis door de USA kan regelen. 
 
Na dit alles is het tijd om onze bagage bij elkaar te rapen en zo goed moge-
lijk in de tassen terug te proppen, het is bijna tijd om naar huis te gaan. 
Sommige Welpen kunnen na 4 zomerkampen nog steeds niet goed hun 
slaapzak in de daarbij behorende hoes proppen: Veel succes bij de Scouts ;) 
 
Het is alweer tijd voor het laatste avondmaal: het legendarische tafelfriet-
menu valt ook dit jaar in de smaak, net als het broodje kroket of frikandel 
van de Burger King. Met meer saus op de gezichten dan op de tafel is het 
avondeten van vanavond weer geslaagd. 
 
Het duurt nog even voordat we naar het casino kunnen, daarom maken de 
welpen nog een kleine wandeltocht naar de uiterwaarden. Het is een klein 
eindje lopen, maar dan heb je ook wat. De leiding heeft geen activiteit be-
dacht, maar dat is ook niet nodig, zo blijkt. De Welpen vermaken zich prima 
met het gooien van steentjes in de rivier en met het schreeuwen naar bin-
nenvaartschepen, die vervolgens niet toeterden. Al snel is het tijd om terug 
te keren. Het is verdomd druk op de parkeerplaats bij het gebouw, zouden 
de ouders van de welpen er al zijn? JAAA! Er wordt druk geknuffeld en bij-
gepraat, er is natuurlijk ook een hoop te vertellen na zo’n reis. 



 
Iets na achten verzamelen de ouders en de Welpen zich bij het casino, het 
duurt even, maar wie komt daar binnenlopen met een enorme koffer met 
geld? Juist, Thomas Troep. Hevig geschreeuw breekt uit en Thomas pro-
beert zich eronderuit te praten. Hij is zich van geen kwaad bewust natuur-
lijk. In de verte klinkt het geluid van zware 4 takt motoren, het is zover. De 
motorbende arriveert en pakt Thomas Troep hardhandig aan. Ze zijn hele-
maal klaar met hem, ze pakken hem zelfs zo hard dat hij z’n koffer met geld 
verliest. Duizenden dollars waaien door de lucht en Thomas maakt zich uit 
de voeten. Die zien we voorlopig niet meer terug. Zo is alles gelukkig hele-
maal goed gekomen. Na wat leuke sketches als dank voor de motorbende 
is het dan echt tijd om naar huis te gaan. Het kamp is ten einde, de reis zit 
er op.  Het is echt een prachtig kamp geweest, waar nog jaren over na ge-
praat zal worden tijdens zwoele kampvuuravonden. Namens alle leiding: 
Bedankt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Komend seizoen 
 
Inmiddels zijn we alweer druk bezig met het programma voor komend sei-
zoen. Het belooft weer een bomvol spektakel te worden, waarbij we ver-
sterking krijgen van niemand minder dan Erwin Grob. Deze ‘oud - Akela’ 
maakt zijn comeback bij de Welpen na een jaartje bij de Explorers leiding te 
hebben gegeven. Ook krijgen we er natuurlijk een aantal nieuwe Welpen 
bij vanuit de Bevers en vliegen er maar liefst 9 Welpen over naar de Scouts. 
We wensen hen allemaal veel plezier bij hun nieuwe speltak! 
 
Het Welpenteam 
 



Vacature voor het Algemeen Bestuur van de  
Scouting Subanhara Liemersgroep 

 
Het groepsbestuur van de Subanhara Liemersgroep is op zoek naar een  
 

Algemeen Bestuurslid M/V 
 
Dit algemeen bestuurslid zal de portefeuille ‘Activiteiten’ tot zijn of haar 
rekening gaan nemen.  
 
Wat ga je doen? 
Deze functie houdt in dat je verantwoordelijk bent voor alle acties en eve-
nementen (in het algemeen: activiteiten) die plaatsvinden binnen onze 
groep. Dit zijn alle acties die speltak-overstijgend zijn, denk aan Jantje Be-
ton, St. Joriskamp, Nationale Scoutingloterij, et cetera! De meeste acties zijn 
jaarlijks terugkerend, andere acties zijn incidenteel (zoals bijvoorbeeld de 
ScoutitOut afgelopen jaar).  
 
Dat betekent dat je tijdig een aankomende actie of evenement opstart. Je 
benadert hiervoor mensen tijdens de Groepsraad of op een ander moment. 
Indien nodig wordt er een commissie gevormd. Tijdens de voorbereiding 
van het activiteit hou je actief een vinger aan de pols, je stuurt mensen aan 
en indien nodig neem je de regie tijdens de voorbereidingen (tijdelijk) over. 
Na elke activiteit zorg je ervoor dat je de informatie uit de evaluatie krijgt 
en je spoort na afloop mensen aan de activiteiten tijdig af te ronden. Denk 
bijvoorbeeld aan de financiële afwikkeling van een actie. Van elke actie is 
het wenselijk een standaard draaiboek te maken dan wel deze bij te hou-
den.  
 
Je bekijkt regelmatig of de activiteiten wel financieel haalbaar òf nog wel 
financieel aantrekkelijk zijn en stelt dit indien nodig ter discussie in het AB 
en vervolgens in de Groepsraad. Mogelijk worden er nieuwe acties toege-
voegd. Tot slot ga je proberen mensen buiten de ‘vaste garde’ te porren 
voor het organiseren van activiteiten.   
 
Wat vragen wij van jou?  
Je bent regelmatig op het Troephuis te vinden, zeker twee maal per maand. 
Zo hou je goed contact met de mensen die een actie voorbereiden. Je kunt 
goed communiceren, motiveren  en je bent uiteraard zelf ook goed in orga-
niseren van activiteiten. Je bent bereid en in staat om nieuwe leiding goed 
te kunnen instrueren als zij een activiteit willen voorbereiden.  
Uiteraard ben je aanwezig op de vergaderingen van het Algemeen Bestuur 
welke in de regel op donderdagavond plaatsvinden. Tijdens de vergaderin-
gen lever je actief input op een positief kritische wijze.   
 
Vragen over de vacature? Neem contact op met Joris Hendriksen 
Email via de website. 



VACATURE (BEGE)LEIDING EXPLORERS M/V 
(VRIJWILLIGERSFUNCTIE) 
 
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een 
nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om betekenisvol te zijn 
voor de ontwikkeling van kinderen/ jongeren in hun vrije tijd?  
En vind je het leuk om, samen met  andere vrijwilligers, scoutingactiviteiten  
te ondernemen? Ben je bovendien een aantal uur in de week hiervoor be-
schikbaar? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Ne-
derland, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uit-
dagende vrijetijdsbesteding biedt. Samenwerken, avontuur, respect voor 
elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij cen-
trale thema's.  
 
Scouting Subanhara Liemersgroep is een actieve Scoutinggroep en is lid 
van Scouting Nederland. Voor elke leeftijd bieden we wekelijks uitdagen-
de, avontuurlijke activiteiten aan. Dit alles is mogelijk door enthousiaste 
leidingteams.  
 
Voor deze leidingteams zoeken we momenteel versterking! 
Als leiding ben je - samen met je medeleiding - een deel van de zaterdag 
bezig met jouw groep kinderen, een speltak. De activiteiten zijn divers en 
toegespitst op de leeftijdsgroep. Onze vereniging kent vier speltakken: 
Bevers 5-7 jaar 
Welpen 7-11 jaar 
Scouts 11-15 jaar 
Explorers 15-18 jaar 
 
Wat doet de leiding? 
-  het samenstellen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de activitei-
ten* 
-  het verzorgen van een goed verloop van de opkomsten en het zomer-
kamp 
-  het begeleiden van jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling   
-  uitvoeren van functiegebonden en organisatorische taken en activiteiten 
 
(*Explorers doen dit zelf, de begeleider begeleidt de jongeren hierin) 
 



  
Ben jij degene die wij zoeken? 
-  minimaal 18 jaar oud (afhankelijk van de speltak) 
-  een enthousiaste, gemotiveerde instelling  
-  in teamverband kunnen werken 
-  willen investeren in eigen ontwikkeling 
-  ervaring met Scouting en leidinggeven is niet noodzakelijk 
 
 
Tijdsbesteding 
-  zaterdagmiddagen inclusief voorbereiding, circa 4-7 uur per week 
-  deelname speltakoverleg 2 tot 4 x per jaar 
-  deelname groepsraad 8 x per jaar 
-  voorbereiden van groepsactiviteiten en zomerkamp 

-  zomerkamp 1 week 
 
 
Wat bieden wij? 
-  een nieuwe uitdaging 
-  begeleiding, scholing 
-  de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen 
-  het opdoen van nieuwe contacten  
-  een uitgebreid activiteitenaanbod o.a. sport en spel, outdoor, creatief  
 
 
Aanname procedure 
-  kennismaking met groepsbegeleiding, teamleider en leiding 
-  meedraaien met enkele opkomsten 
-  formele aanstelling door de groepsraad 
-  overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (wordt vergoed) 
 
 
Wil je ander vrijwilligerswerk binnen onze organisatie verrichten? 
-  kijk op onze website of neem contact op met de groepsbegeleiding 
 
 
Maatschappelijke stage/ erkend leerbedrijf van Calibris/Europass Mobiliteit 
-  stagiaires zijn van harte welkom bij onze organisatie 
 
 
Meer informatie 
Neem vrijblijvend contact op met de groepsbegeleiding:  
Judith Hetterschijt en Sandra Meijer  
Via het contactformulier op de website: www.subanharaliemersgroep.nl. 

Scouting Subanhara Liemersgroep, Slenterweg 29, Postbus 2024, 6900 CA 
Zevenaar 

 



 Zaterdag 6 juli 2013 
 
Vandaag is het dan zo ver, het moment waar wij als leiding en Scouts naar 
hebben uitgekeken: Het zomerkamp. 
In het holst van de morgen, 07:00uur opstaan om op tijd op het troephuis 
te zijn om de spullen in te laden in de aanhangers. Na een bak koffie of 4 
kwamen de kinderen dan rond half 11 aan. Direct na het openen van het 
kamp hebben we iets belangrijkers gedaan: onze nieuwe aanwinst, een 
adonis, de schreeuw van de jungle, de reizende ster, de survivor man, de 
held van de Scouts Rowan  geïnstalleerd als Scoutsleider. Rowan heeft  de 
afgelopen maanden al actief meegedraaid als leiding vindt het erg leuk bij 
de Scouts. Hierna zijn we naar de Grote Zaal gegaan voor een magistraal 
openingsfilmpje.  
 
In dit filmpje werd op een briljante wijze het thema duidelijk “Expedititie 
Robinson”. Een spetterend thema dat vele mogelijkheden biedt, aldus de 
leiding. Na het filmpje was het tijd voor een laatste knuffel en kus, wisten 
de scouders voldoende over de komende week en werd het hoog tijd om 
op de fiets te stappen en  te vertrekken richting “unknown”. Althans dat 
was de bedoeling, er moest eerst nog gewacht worden omdat één scout er 
in slaagde om al in het eerste uur zijn fietssleutel kwijt te raken. Nadat deze 
was terug gevonden kon dan eindelijk de rit beginnen. Dat er voordat we 
Zevenaar uit waren al een lekke band was en dat er onderweg voor een 
vliegles voor een scout (hij kan niet vliegen, moest beter uitkijken) was ge-
pland had niemand kunnen voorzien. Om 15 uur kwamen de Scouts dan 
zonder kleerscheuren, met de nodige schrammen en vermoeid aan in Loe-
nen. De leiding had hun eigen tenten al opgezet en het werd tijd dat de 
Scouts hun tenten gingen opzetten. Het verhaal was tegen etenstijd, wat 
velen als waarheid aannamen, dat de kampkisten niet mee gekomen wa-
ren, dat er dus primitief gekookt moest gaan worden op het kampvuur dat 
Daan en Rowan hadden gemaakt. Na nog wat dennenappels op het vuur 
kon het dessert gemaakt worden: heerlijke warme appel met suiker, siroop 
en kaneel. Het sublieme leidingteam had geconstateerd dat er toch wel 
wat slaperige oogjes waren, dus werd er toch een beetje gesneden in het 
programma zodat de Scouts lekker vroeg naar bedje konden. Nadat zij lek-
ker op één oor lagen kon dan ook het BIJNA onuitputtelijke leidingteam 
een welverdiend uiltje gaan knappen, ach het is ook ons feestje ;).  
 
Zondag 7 juli 2013 
 
8 uur in de morgen, een absolute stilte (uniek voor een ochtend na een eer-
ste nacht) en het is tijd om op te staan. De deelnemers aan de Expeditie 
werden gewekt met een fijn liedje van Kinderen voor Kinderen, iets met 
een onbewoond ei-ei-ei-land.......Na de ochtendgym met muziek een welver-
diend, superdeluxe ontbijt gewoon met z’n allen in de volle ochtendzon 
voor de leidingtent op de heuvel met uitzicht. Guido de foerageman heeft 
ook overnacht op het terrein en gezorgd voor gebakken eieren met bacon. 
Na dit stevige ontbijt was het tijd om de slaapzakken te luchten, ons te was-
sen en om de laatste hand aan de keukens te leggen zodat deze klaar zijn 
voor de rest van de week.  



 
De Scouts werden vervolgens verwacht in de arena, de plek waar alles zich 
afspeelt tijdens deze Expeditie Robinson. Daar kwamen ook Dennis en Evy 
te voorschijn, de beide presentatoren van deze spannende editie van de 
expeditie. De uitverkoren deelnemers (geselecteerd uit 372 aanmeldingen, 
werd verteld) werden welkom geheten, het spel werd uitgelegd en de 
plekken waar alle camera’s hingen werden aangewezen. Vanuit de regie-
wagen werden de eerste opnamen al bekeken en kon men vast beginnen 
met het bewerken van de beelden voor de tv-afleveringen die op 29 augus-
tus zullen beginnen. Ook werden alle spelregels voor de komende week 
duidelijk; elke dag worden de patrouilles opgedeeld in een rood en geel 
team en de punten die je in die teams verdient, neem je mee naar je pa-
trouille. Punten zijn kokosnoten en daarnaast is er speelgeld in het spel. De 
gele en rode teams kregen beide een vlag in eigen kleur en elke Scout 
kreeg een geel of rood lintje. Tevens hebben alle patrouilles een naam be-
dacht speciaal voor de expeditie: De Barrels, The Stones, De Apekoppen en 
de Beach Bananas. Ow ja, tot slot werd nog even meegedeeld dat het te-
rug verdienen van de kampkisten vandaag op het spel staat, want die had 
de Robinson crew verstopt.  
Direct hierna was het tijd voor de eerste beproeving: een simpel tikspelletje 
in het bos......of toch niet zo simpel? Er bleek toch wat meer tactiek en sa-
menwerking nodig te zijn om echt te winnen en na drie uitputtende potjes 
had het gele team twee keer gewonnen en het rode team 1 maal, 2-1 dus. 
Na een korte lunch kregen beide ploegen de tijd om het eiland waarop we 
beland waren in kaart te brengen. Doel was om zoveel mogelijk boeiende 
informatie te verzamelen, dus dat werd speuren en buurten bij de andere 5 
groepen op dit 90 hectare grote terrein.  
Ondertussen had de eilandcrew de kabelbaan afgemaakt en de arena was 
voorzien van twee tribunes. De deelnemers aan de expeditie werden ver-
volgens verwacht aan twee tafels, hierbij hebben ze kunnen laten zien hoe 
goed ze snoep kunnen delen..........of juist niet! Dit was echt een heel raar 
spel. 



 Na al deze spellen was het tijd om nog even het bos te verkennen en toen 
werden de deelnemers in de arena geroepen door Dennis en Evy. Team 
geel en rood hadden beide gescoord op het in kaart brengen van het ter-
rein maar het rode team net iets beter, voor vandaag een gelijkspel dus! 
Echter, het gele team had tijdens de ‘snoep en drank’ proef laten zien erg 
weinig te willen delen met het team aan de andere tafel en aangezien sa-
menwerken en delen zeer belangrijk zijn op dit eiland was rood toch de 
winnaar van de dag. Zij kregen 4 kokosnoten en de gele ploeg 2 kokosno-
ten. Dit betekende dat de beide patrouilles die het rode team vormden, de 
keukenkisten al hadden verdiend! De gele team heeft, na enig morren, met 
speelgeld de kisten terug gekocht, dus iedereen kon gelukkig koken!  
Na wat uitleg over het ingewikkelde gescheiden afval inzamelen en het 
uitdelen van de gloednieuwe branders, was het tijd om te foerageren! Bij 
de regiewagen kregen alle deelnemers het eten uitgereikt van Evy, heerlij-
ke roti met aardappeltjes en kip! De Scouts gingen druk aan de slag met het 
bereiden van dit heerlijke maal, het was de eerste keer koken op het kamp 
dus er waren nog wat opstartproblemen maar uiteindelijk was er een heer-
lijk maal bereid en heeft iedereen goed gegeten.  
 
Na de afwas werden 
de Scouts nog even in 
de Arena geroepen 
voor de eilandraad. 
Daar werd voor de 
eerste keer de Held 
van de dag gestemd 
dus dat betekende 
extra speelgeld voor 
die patrouille.  
Tijd voor kampvuur! 
De deelnemers heb-
ben Weerwolven van 
Wakkerdam gespeeld, 
maar dan in Expeditie 
Robinson thema! Dus 
waren er deelnemers, 
valsspelers, een klus-
jesman, regisseur, een 
spiedende visagiste. 
Na twee enthousiaste potjes was het alweer donker en tijd om te gaan 
“slapen”.........op naar een volgende dag Expeditie Robinson!  
Was trouwens wel een onrustige nacht voor tien van onze Scouts. Ze heb-
ben vreemd gedroomd. 
  



Maandag 08-07-2013 
 
Vanochtend weer lekker opgestaan met muziek. Daarna hebben Lars en 
Rowan een paar rondjes door het bos gedribbeld en een goud en oud spel 
gespeeld `haasje over`. Na deze ontwakende ochtendsport was het weer 
tijd voor een lekker ontbijtje op de bult. Snel de laatste dingen regelen 
voordat de onvermijdelijke inspectie begon. Want hoe beter je als patrouil-
le scoort op de vaste onderdelen, hoe groter de kans op Schele Henkie! Het 
eerste spel dat we daarna zouden spelen was een water estafette. De deel-
nemers moesten onder leiding van `Dennis` (Remko) en ‘Evy’ (Elbrich) zo 
snel mogelijk water in bekertjes naar een emmer aan het einde van het 
speelveld brengen. Dit was natuurlijk moeilijker gemaakt door de hinder-
nissen op dit traject. Na dit spetterende spel (wat we ook nog speelden 
zonder bekertjes maar met onze mond) werd het tijd om het mooie blauwe 
kampshirt te versieren met een eigen creatie en het maken van een ploeg-
schild waardoor elke patrouille een eigen teken had. Een lekker rustig en 
relaxt sfeertje al met al. Na het schilderen, kliederen, ravotten en andere 
creatieve uitspattingen was het tijd voor de lunch. Na de lunch ging het 
programma onder toeziend oog van de alles verwarmende zon, verder met 
“chilltijd” en tijd om de keukens dan wel tenten her en der te verbeteren. 
Na de chilltijd was het alweer tijd om te fourageren, de tijd vliegt werkelijk 
waar op zo’n tropisch eiland. Na het koken en het dagelijks eetbezoekje 
van de leiding was het tijd voor de corvee… die zoals gewoonlijk weer de 
nodige tijd in beslag nam. Geeft niks, want naast dat de tijd ontzettend snel 
gaat op zo’n eiland, heb je van die zelfde tijd enorm veel, dit houdt dus in, 
ik dwaal af… terug naar het programma. Na het corvee was er uiteraard 
weer een eilandraad in de arena. Na het tellen van de stemmen, overleg en 
tactisch spel werd ook nu weer het winnende team van de dag bekend en 
uiteraard de held van de dag bekend gemaakt. Schele Henkie werd weer 
ingeleverd en leverde weer speelgeld op.  
 
Na de eilandraad was het moment dan daar, tromgeroffel, gezonde en leu-
ke spanning toen er werd mede gedeeld dat er dan eindelijk een avondspel 
zou worden gespeeld. “Flikkerlicht” het spel waarbij de Scouts door een 
stuk bos naar een knipperend licht moeten sluipen. De leiding zat in het 
bos te wachten totdat zij een sluipende Scout hoorden en schenen met een 
zaklamp dan zijn kant op. Als de Scout dan in de lichtbundel bewoog was 
hij of zij af en moest zij terug naar het begin. Sommige kinderen maakten 
van de voorbereidingstijd gebruik om zich om te toveren tot ware rambo’s 
die zelfs bij vol daglicht in een open veld niet meer te zien zouden zijn. Na 3 
rondes vielen her en der toch wat oogjes dicht. Het werd na deze warme, 
spetterende, creatieve en sluipende dag tijd om de oogjes te sluiten. Oh 
nee, eerst even een “teek spreekuurtje”.Nadat de rust was wedergekeerd 
was het dan echt tijd om de oogjes dicht te doen, morgen weer een dag. 



 Dinsdag 09-07-2013 
 
Op een onbewoond eiland 
Loopt niemand voor je neus 
Ja, je voelt je d`r blij want 
Lekker leven is de leus 
 
Geen pietsie pech, want je hoeft...schalt 
het om 08:30 weer over het terrein. Elke 
dag hetzelfde irritante liedje om te ont-
waken. Het is alweer lekker weer, en het 
zonnetje scheen weer mooi boven ons 
privé eiland. Na het opstaan weer de ont-
wakende ochtendsport gevolgd door het 
uitgebreide ontbijt. Vandaag gaan we 
vissen met speren… ik hoor u denken 
“vissen?? Echt??” Nou vissen op nepvis-
sen dan, de enige beek die op ons eiland 
stroomde kon ons niet voorzien van ech-
te vissen, en de oceaan die ons omringde 
was zelfs voor Rowan te gevaarlijk om te 
betreden. Zodoende hebben we de beek 
zelf maar voorzien van herbruikbare vissen. De deelnemers werden weer 
verdeeld in twee groepen.  Een gele en een rode groep. Het rode team ging 
met Remko en Rowan mee en werd in tweeën gedeeld en elk groepje ging 
een tocht lopen waarbij zij met portofoons aanwijzingen van de andere 
groep kregen. Oei, wat is communicatie moeilijk. Het gele team had het 
wat rustiger, zij gingen onder leiding van Daan en Lars speren maken voor 
het vissen. Voor Daan een van de vele hoogtepunten van het kamp. De 
meest mooie en gevaarlijke creaties werden gemaakt. Zodra iedereen klaar 
was zijn we het eiland overgestoken naar de woeste beek. We ontdekten 
dat we onder de waterval de meeste kans hadden op het vangen van de 
vis. De kinderen gingen wild enthousiast in op het vangen van de vissen. 
De strijd was hevig, want het team dat de meeste vissen zou vangen kreeg 
“wat extra’s” .  Na het jagen op de vissen was het tijd voor waterpret onder 
aan de waterval. Heerlijk op zo’n onbewoond eiland  Ja, je voelt je d`r blij 
want lekker leven is de leus geen pietsie pech, want je hoeft er niets.  
 
Ooit je eigen fruitsalade als lunch op een eiland bij elkaar gezocht? Onze 
Scouts doen het gewoon! In de middag wisselden het gele en rode team 
van onderdeel. ’s Avonds na het eten was het tijd voor corvee en chilltijd. 
Na het chillen op het strand (huh) was het weer tijd voor de eilandraad 
waar de kokosnoten weer verdeeld werden en een nieuwe Held van de 
dag gestemd werd, elke avond weer een leuk en gezellig onderdeel. Nu 
kwamen ook de echte forellen tevoorschijn en konden deze gerookt wor-
den. Ondertussen waren de patrouilles druk met de mise-en-place, zodat de 
vers gerookte vis met originele saus en garnituur kon worden gekeurd door 
Dennis en Evy.   



Hierna snel door met iets heel anders, de befaamde “PUBQUIZZZZ”. Deze 
keer werd deze gehouden in de bar van de crew van de expeditie. De 
pubquiz hield in dat de Scouts een lied hoorden en dat zij dan met hun pa-
trouille de artiest en de titel moesten noteren. Ook werden er vragen ge-
steld over de Subanhara Liemersgroep en zijn historie. Joris (of was het Jan 
de cameraman?) had het tot in de puntjes voorbereid.  De speciaal ingevlo-
gen professionele cocktailshakers Lars en Rowan maakten voor iedereen 
een erg lekkere cocktail in de “cocktailbar”. Uiteraard alcoholvrij, want ie-
dereen weet dat alcohol op een onbewoond eiland te allen tijde ten streng-
ste verboden is. Na deze gezellige bende werd de leiding overtuigd dat er 
echt nog een potje Weerwolven van Wakkerdam gespeeld moest worden, 
waarna iedereen moe maar voldaan, na elkaar op teken te hebben gecon-
troleerd, zijn/haar warme slaapzakje opzocht. 
 

 
Woensdag 10-7-2013 
 
Weer een nieuwe dag! Helaas 
dit keer geen zon maar wol-
ken, wel droog! Na het vaste 
ritueel van ochtendgym, was-
sen en ontbijt was het tijd 
voor een snelle inspectie, want 
er moest vandaag gezwom-
men worden. Snel Schele Hen-
kie verstoppen, er moest ge-
zocht worden naar zwembroe-
ken en ja een portemonnee is 
handig om het zwembad in te 
komen..... 
 
 

 
Gelukkig is het zwembad op fietsafstand en konden we meteen het bad 
in........oh nee, wacht …  er is een vriendelijke zwembadmeneer die voor wal-
rus speelt en ons haarfijn eventjes de regeltjes uitlegt en daarbij nors keek. 
Er is gelukkig naast zwemmen veel te doen in het bad want het water is 
niet zo heel warm. Na de nodige tosti’s en douches verlaten we het bad 
weer, inmiddels overgenomen door drie andere scoutinggroepen. Het doel 
lol maken en schoon worden is bereikt! Wat volgde was een GPS tocht 
langs verschillende locaties. Echter door een foutieve instelling van de GPS-
en liepen zowel de gele als de rode groep vertraging op waardoor niet alle 
locaties werden gevonden en dus ook niet de dollars die bij de posten la-
gen....de eerste post werd uiteindelijk wel gehaald door beide groepen en 
daarna wordt besloten om direct door te fietsen naar het eindpunt dat mid-
den in het centrum van Apeldoorn bleek te liggen. Dit was midden in een 
voetgangersgebied, blijkbaar had oom agent even pauze want het is niet 
tot 21 bekeuringen gekomen ;-) 



 In het centrum gingen alle Scouts op pad om zo zelf alle winkels onveilig te 
maken en de economie te stimuleren. Daarna was het tijd voor lekkere friet 
met snack van een friterie die bekroond is met een 9,5 door de AD friettest. 
Ja, wij willen alleen het beste voor onze Scouts. Eerlijk is eerlijk, nog nooit 
zulke lekkere vers gesneden friet gegeten! Na al dit lekkers fietsten de 
Scouts weer gezellig terug naar Loenen. Daar aangekomen wacht nog een 
eilandraad met Evy en Dennis en dan is het al weer veel te laat, tijd om te 
gaan slapen! O ja, eerst nog even gezellig teken laten wegplukken door 
Elbrich ;) 

 
Donderdag 11-7-2013 
 
Het zwemmen en het dagje stad hebben 
erin gehakt want de Scouts zijn niet uit 
bed te branden! Na de dagelijkse rituelen 
was het tijd om waterrakketten te bou-
wen, blind eieren te meppen en water-
zakjes te schieten. Een ludieke sportdag 
met attributen zullen we maar zeggen. 
Gelukkig was het ook vandaag niet te 
heet dus werd er lekker buiten geknut-
seld zonder brandende zon op ons 
hoofd. Na al dit geknutsel is het tijd voor 

een lunch en aangezien het de laatste lunch op het kampterrein is, mag 
alles op. Eieren werden gebakken, pannenkoekenmix kwam spontaan te 
voorschijn uit de tassen en kilo’s kaas werden aangerukt want tosti’s bak-
ken kunnen onze Scouts als de beste! Om de leiding te behagen, werden zij 
dan ook af en toe verrast met een heerlijk hapje, zelfs groene pannenkoe-
ken zijn erg goed te eten! In de middag 
was het tijd om de drie ‘nieuwe’ leiding 
van dit kamp te dopen, iets dat perfect 
was voorbereid door de vier PL’s. El-
brich, Rowan en Lars kregen het zwaar 
te verduren; na een lange geblinddoek-
te tocht moesten ze blind afdalen en 
belandden uiteindelijk op hun knieën in 
de koude Loenense Beek ..........gelukkig 
hebben ze alle drie opnieuw plechtig 
beloofd aan de Scouts hun best te doen 
als Scoutsleiding! Dit schouwspel en de 
emmers water konden mooi worden 
waargenomen door de Scouts die bo-
venaan de waterval zaten te kijken.  
 
Terug op het kampterrein was het chilltijd en het avondeten. Hierna kon-
den de keukens worden afgebroken, dat ging in sneltreinvaart! Alle spullen 
die niet meer nodig waren, werden weer bij de aanhanger gebracht en de 
Scouts werden bij de eilandraad verwacht voor de laatste beproeving: de 
eetproef!  



Voor punten mochten de Scouts onbekende vieze gore hapjes opeten en 
dit lukte alle patrouilles! Later bleek het om een dadel te gaan, stuk rauwe 
ui, een zure mossel en een sardientje! Gekke bekken trekken doet wonde-
ren en gelukkig is met ranja alles weg te spoelen! Tijd voor een nepkamp-
vuurtje met fakkels en omdat dit de laatste avond op het kampterrein was, 
konden in de foeragewagen a la regiewagen a la loempiakar echte vietna-
mese loempia’s worden besteld, door Joris gefrituurd. Na dit alles gingen 
de Scouts voldaan slapen, oh nee wacht! Eerst tanden poetsen, wassen bij 
de pomp en een hele rits teken verwijderen!  
 
Vrijdag 12-7-2013 
 
De Scouts werden vandaag (te) vroeg wakker gemaakt en direct voor een 
snelle ochtendgym op pad gestuurd. Na de gym en ontbijt volgden meteen 
instructies; een dagrugzakje inpakken en alle andere spullen inpakken en 
opruimen, enkel de tenten mochten blijven staan want het is vandaag tijd 
voor de hike! De Scouts gingen razendsnel aan de slag en al snel zat de eer-
ste patrouille bij Daan voor de uitleg om op pad te gaan. Alle Scouts gingen 
in hun eigen patrouille op pad en het bleek mee te vallen, de eerste post is 
met soep en....pannenkoeken! Na een tweede post (en een hele dag lopen) 
bereikten de eerste Scouts rond 16 uur vermoeid het eindpunt in Hoender-
loo, waar die avond geslapen zal gaan worden op het terrein Spelderholt. 
Een mooie route, gezellige 
dag en onderweg (te) veel 
meegemaakt. De leiding 
heeft deze dag ook niet stil-
gezeten want het hele 
kamp in Loenen is in twee 
aanhangers verdwenen en 
de fietsen zijn naar Hoen-
derloo getoverd! Rond half 
7 waren alle patrouilles in 
Hoenderloo en konden we 
uitgebreid BBQ-en. De 
avond ging vlekkeloos over 
in de bonte avond rond een 
gezellig kampvuur, hier 
mocht wel weer gestookt 
worden! 
 
Tijdens de bonte avond had Evy nog een aantal lastige vragen over de af-
gelopen week voor de laatste punten die verdeeld weggegeven konden 
worden. Ook was er tijd en aandacht voor de (werkelijk hilarische) toneel-
stukjes -gemaakt door de patrouilles-. Nu konden Dennis en Evy de balans 
opmaken, want Expeditie Robinson moet eindigen met een echte winnaar. 
Het scheelde niet veel maar na lang tromgeroffel bleken The Barrels er met 
de zilveren kokosnoot vandoor te kunnen gaan, zij hebben de Expeditie 
gewonnen!  



 Na nog een rondje ranja en chips is het al laat maar de Scouts geven zich 
niet gewonnen; er moet en zal nog een potje Weerwolven worden ge-
speeld! Hier draaide energieke Elbrich haar hand niet voor om, met lucifers 
tussen de ogen wordt het laatste potje gespeeld en gaan de Scouts slapen, 
ditmaal gezellig onder een strakgespannen zeil tussen de bomen. 
 
Zaterdag 13-7-2013 
 
De zon scheen al twee uur, eek-
hoorns sprongen rond en andere 
groepen zijn al wakker maar on-
ze Scouts en leiding zijn moe dus 
verslapen zich! Daar gaat onze 
planning! Na een snel ontbijt 
waarbij een flinke LUPA werd 
gemaakt met alle resten van de 
BBQ en het gesleep van veel 
spullen en bagage naar de aan-
hanger moesten we er dan toch 
aan geloven: de terugreis. Vanuit 
heet Hoenderloo een goede 35 
km en via het Rozendaalsche 
veld en de Posbank naar de pont 
naar Lathum. Onderweg regel-
matig gestopt om te drinken en uit te rusten-het kamp heeft er goed inge-
hakt! Bij de eerste pauze werden twee koffers gevonden die door de ande-
re leiding werden meegenomen, wat zit daar nu in? Ook werd nog een 
brandtoren beklommen en deden we een wedstrijdje bulderen over de hei! 
Bijna thuis liepen we helaas nog vertraging op door een ernstige valpartij 
die een vieze en grote wond (goed voor heel veel pijn en 5 hechtingen). 
Gelukkig is het voor iedereen goed afgelopen! Eindelijk komen we om 
15:45 uur aan op het Troephuis waar veel ouders stonden te wachten. De 
niet-fietsende leiding had met extra hulp een enorme klus verricht dus de 
Scouts hoefden niks meer op te ruimen … wat worden ze dit jaar in de wat-
ten gelegd. Tijdens het sluiten van het kamp kwam de meneer die de kof-
fers kwam ophalen en uitleg gaf. Ze waren afgelopen week uit zijn auto 
gestolen en wij hebben ze dus teruggevonden! Tevens werden alle naam-
bandjes uitgedeeld en kon de persoonlijke bagage bij elkaar worden ge-
zocht. De Scouts konden moe en voldaan naar huis!  
 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd zomerkamp. Meer dan de 
helft van de Scouts was nog nooit met de Scouts op zomerkamp geweest. 
Samen met de meer ervaren Scouts hebben we er een superweek van ge-
maakt, een perfecte week zonder enige druppel regen en belangrijker, een 
hele goede sfeer.  
 
Scouts en leiding bedankt!  
 
De zomerkamp leiding van 2013: Rowan, Lars, Elbrich, Daan, Remko en Jo-
ris.  



Ik vind het leuk bij scouting financiële taken te doen want ik heb ook in de 
Oekraïne een identieke functie gehad. Ik woon in  Nederland  8 1/2 jaar. Ik 
heb 2 kinderen: een zoon van 23 en een dochter van 8 jaar oud. Mijn inte-
resses zijn heel breed . Zo ben ik dol op tekenen. Daarnaast bak ik graag 
verschillende zoetigheden met mijn dochter. Ik ga graag naar concerten en 
theaters, reizen, lezen, wandelen en natuur. Tuinieren vind ik ook leuk  en  
heb ik een volkstuin in Ooy. Daar kweek ik verschillende groenten. Mijn 
favoriete bloemen zijn rozen dus onze tuin zit vol met verschillende soorten 
van rozen :)  
Ik houd van mensen ik vind dat elk mens bijzonder is. Soms organiseer ik 
verschillende ontmoeting met vrouwen uit verschillende culturen en ver-
schillende landen  of  voor vrouwen  die de Russisch taal beheersen ( die 
vrouwen van  Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Oezbekistan, Tadzjikistan, 
Kazachstan, Kirgizië, Letland, Litouwen, Estland, Rusland, Oekraïne, Wit-
Rusland, Moldavië, Turkmenistan). Ik sta open 
voor dialoog en vriendschap met de autochtone 
Nederlanders en ik ben blij dat ik in dit land de 
goede kennissen en  vrienden heb :) Verder ben ik 
heel leergierig en leer elke dag wat nieuws. 
 
"Elke minuut , elke mens elk voorwerp kan voor 
jou een zinvolle les betekenen, wanneer jij weet 
hoe je ze moet ontwikkelen" (Heinrich von Kleist) 
 
Met vriendelijke groet, Larysa 
 
 

 
Hoi, mijn naam is Judith Hetterschijt. Samen met 
Marcel en onze twee dochters woonachtig in Ze-
venaar. Door mijn kinderen (Bever en Welp) ben 
ik weer met Scouting in aanraking gekomen. Ik 
kom uit een echte Scoutingfamilie en ben zelf in 
een ver verleden Kabouter geweest.  
 
Naast de opmaak voor Het Lopend Vuurtje ben ik 
samen met Sandra Meijer groepsbegeleider. Twee 
geweldig leuke uitdagingen bij een gezellige en-
thousiaste groep!  
 

 Andere uitdagingen die me bezighouden en waar ik in meer en soms min-
dere mate succesvol ben: watervalvlechtjes, Sprinters van de bieb op tijd 
uitlezen,  zingen, werk vinden, bakken, mini converse gympen haken, ab-
seilen, fotograferen, Noaberpad lopen, schrijven, chocolade maken, tot 10 
tellen, de perfecte cappuccino maken.  
 
“Life is what happens while you’re busy making other plans”—John Lennon 
    
 



 Hallo, ik ben Eelco van Brink, 26 jaar en woon-
achtig in Zevenaar. Zoals jullie misschien al we-
ten, ga ik straks de PR doen voor onze Suban-
hara Liemersgroep. Dit ga ik overnemen van 
Joram.  
Hoe ben ik dan hier terechtgekomen? Via de 
vrijwilligerscentrale ben ik gevraagd om hier 
de PR te gaan doen. Dit leek mij erg leuk en 
interessant werk. Daarom ben ik nu bezig met 
mijn inwerkperiode. Wat ik tot nu toe met veel 
plezier doe. 
Tijdens mijn studie heb ik Marketing & Commu-
nicatie gestudeerd in Velp, en ben ik nu bezig 
met het zoeken naar vast werk.  
Mijn hobby’s zijn reddend zwemmen, fitness, 
lezen, gamen, fietsen en muziek. 
Ik verheug me op een leuke tijd hier bij Scou-
ting en dat ik Joram straks op een goede ma-
nier kan opvolgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Nieuwe picknicktafels?? 



Zoals bekend verzorgt de Scouting Subanhara Liemersgroep een fijn en 
leerzaam tijdverdrijf voor kinderen uit meer dan 100 gezinnen in Zevenaar 
en omstreken.  
 
Ieder jaar willen wij nieuwe spullen aanschaffen, om de kinderen een nog 
leukere tijd te bezorgen. 
Dit jaar hebben wij ons het doel gesteld om picknicktafels aan te schaffen. 
Hier kunnen de kinderen tijdens de opkomsten lekker op zitten, eten, spe-
len, of met elkaar kletsen. Ook de ouders kunnen hier gebruik van maken 
als zij wachten op de kinderen.  
 
Wij zouden het fantastisch vinden als de ouders/familie/vrienden van onze 
scoutingleden iets zouden willen bijdragen aan ons doel van dit jaar. 
Donateur worden kan al vanaf € 20,- per jaar. U kunt dit doen door invul-
ling van het donateur formulier dat te vinden is bij ons sponsorbord in het 
Troephuis. Dit formulier is ook te downloaden via onze website. U krijgt 
dan een eervol plaatsje op ons sponsorbord, om te laten zien dat u begaan 
bent met onze groep.  
 
Kent u een bedrijf in de regio dat betrokken is bij jeugdwerk en onze fan-
tastische groep wilt sponsoren? Laat hen dan weten over onze mogelijkhe-
den. 
Door één van onderstaande bedragen aan ons te sponsoren kunnen wij dit 
bedrijf met naam en toenaam plaatsen op ons sponsbord, clubblad en/of 
website.  
€ 50,- per jaar: Bedrijfslogo en –naam op een halve pagina van ons papie-
ren én digitale clubblad (A5).  
€ 75,- per jaar: Bedrijfslogo en –naam op onze sponsorpagina van onze 
prachtige en moderne website. 
€ 100,- per jaar: Bedrijfslogo en bedrijfsnaam op ons papieren en digitale 
clubblad, op onze website, sponsorpagina, en op het sponsorbord dat pro-
minent in onze gang hangt.  
 
Uitgebreide informatie en formulieren zijn te vinden op 
www.subanharaliemersgroep.nl 
 



Explorer zomerkamp 2013 

In Sint-joris-weert, een prachtig Belgisch plaatsje onder de rook van Leu-
ven, gelegen in een prachtig gebied genaamd "de kluis", werd dit jaar de 
JamBe gehouden. Een Belgische jamboree met aardig wat buitenlandse 
gasten, waaronder een stel Nederlandse Explorers uit Zevenaar.  

We vertrokken maandagochtend, net na de ochtendspits en het nodige 
"shotgun" geschreeuw, richting onze zuiderburen. De rit verliep voorspoe-
dig en na een paar plaspauzes en de nodige kilometers waren we op de 
plek van bestemming aangekomen. In eerste instantie zag het er een beet-
je slecht voor ons uit. Want vanwege de hevige regenval in de afgelopen 
dagen mochten we niet met onze auto het terrein op. Aangezien we al on-
ze spulletjes in de aanhanger hadden liggen, kwam ons dat niet zo goed 
uit. Gelukkig waren de aanwezige kampstafleden zo behulpzaam om ons 
aanhangertje naar boven te regelen. Afdeling logistiek, onze dank was/is 
groot! Zelfs zonder aanhanger was de reis omhoog naar het kampterrein 
behoorlijk afzien voor sommigen. Aangezien de temperatuur boven de 30 
graden lag en de helling steeds steiler leek te worden was dit wel te begrij-
pen.  

Boven op de bult werden we door onze subkampstaf naar ons plekje ge-
bracht. In eerste instantie leek het een beetje klein, maar na wat passen en 
meten hebben we al onze tenten erop gekregen. We hadden 4 gloednieu-
we koepeltentjes en de Montana mee. Toen alles stond hebben we de tijd 
genomen om even bij te komen en ondertussen de buren te begroeten. 
Onze directe buren waren twee Belgische scoutsgroepen, een Engelse gid-
sengroep en een Franse scoutsgroep. De twee Belgische groepen waren 
gemakkelijk uit elkaar te houden. Als ze iets kwamen lenen dan waren het 
de Belgen aan de rechterkant. Maar, op wat kleine dingetjes na, waren het 
allemaal leuke buren te noemen.  



Op de avond van onze aankomst dag werd de JamBe officieel geopend 
met een heuse openingsshow! En omdat we als Explorers hebben beloofd 
om niks te verklappen voor groepen die in de toekomst nog naar de JamBe 
willen,  houdt de beschrijving van het kamp hier op. Mochten er mensen 
zijn die zo nieuwsgierig zijn dat ze toch iets meer willen weten, dan raad ik 
jullie aan om even een kijken te nemen op: http://www.belgium2013.be . 
Maar kort samengevat was het een goed kamp te noemen, met een hele-
boel leuke mensen en een heleboel leuke ervaringen!  
 
Een stevige linker,  de Explorers! 
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BESTUUR 
Voorzitter Joris Hendriksen  
Secretaris   Tijmen Kip  
Penningmeester Larysa Demyanova  
Accommodatie Dennis Jansen  
Groepsbegeleider Sandra Meijer  

PR & Ext. Comm. Joram v. Kempen  

PR & Ext. Comm. Rob Hendriksen  
Activiteiten Vera Barendregt  
   

SUBCOMMISSIE VERHUUR 
Voor verhuur van ons troephuis kun je terecht op onze website. 
 

MINI SCOUT SHOP 
De Mini Scout Shop is regelmatig geopend op zaterdag. Kijk voor de openingstijden in 
de agenda op onze website onder “Voor Leden”. Meer informatie? E-mail via het con-
tactformulier op onze website.  
 

OPZEGGING 
Kijk voor informatie met betrekking tot opzeggen voor in dit Lopend Vuurtje of op on-
ze website! 
 

CONTRIBUTIE 
De contributie wordt zoveel mogelijk met automatische incasso geïnd omstreeks de 
eerste van het kwartaal. Hiervoor verleent men een incasso-opdracht aan de stichting. 
De rekening van de stichting is bij de RABObank nummer 12.44.17.078 t.n.v. Stichting 
Subanhara Liemers. 
 

INLEVEREN KOPIJ 
De kopij van het volgend nummer van het Lopend Vuurtje dient ingeleverd  
te worden via email op het bekende adres of in de  
brievenbus in de gang van ons troephuis voor 20 december 2013! 

Groepsbegeleider Judith Hetterschijt  

PR & Ext. Comm. Eelco van Brink  



BEVERLEIDING 
Marije Godschalk 
Sheila van der Ende-Kip 
Niek de Melker 
Vera Barendregt 
Mellanie Buser 
  
WELPENLEI-

DING 
Kees Kohlmann 
Erwin Grob 
Robin Peters  
Niels Barten 
Rik Hoppenreijs 
Leontien Kuster 
  

SCOUTSLEIDING 
Remko Bezemer 
Joris Hendriksen 
Bart van de Laar 
Daan Spijker 
Rowan Belle 
  
EXPLORERBEGE-

LEIDING 
Tijmen Kip 
Hugo Wiersema 



 

 

Wij zijn in bezit van een prachtig monumentaal gebouw daterend uit 1898. 
Om inkomsten te krijgen verhuren we het gebouw onder andere aan ande-
re verenigingen. Daarom zijn wij voor het beheer van ons Troephuis op 
zoek naar een  

Beheerder M/V 

Wat ga je doen? 

Deze functie houdt in dat je een eerste aanspreekpunt bent van de verschil-
lende gebruikers van het Troephuis. Dat is natuurlijk de scoutinggroep zelf, 
maar dit zijn ook reguliere huurders en incidenteel verhuur. Je werkt hierbij 
nauw samen met het bestuurslid Accomodatie.  

De volgende taken behoren tot je takenpakket: 

 Inplannen van verhuur met eventueel voorafgaande bezichtigingen 

 Opstellen en versturen huurcontracten incidenteel verhuur 

 Uitgifte en inname van sleutel incidenteel verhuur 

 Controle van het gebouw en de spullen na elk verhuur 

 Inplannen van incidenteel verhuur in de groepsagenda 

 Lichte schoonmaakwerkzaamheden na verhuur 

 Aanvullen benodigdheden als toiletpapier, koffie, et cetera 

Wat vragen wij van jou? 

 Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen 
en te overleggen 

 Je kunt goed communiceren 

 Je hebt een dienstverlenende instelling 

 Je denkt in oplossingen en mogelijkheden 

 Je hebt zin om deel te zijn van een ontzettend gezellige groep!  

Interesse in deze vacature?  

Neem contact op met Joris Hendriksen, voorzitter Subanhara Liemersgroep  

Via het contactformulier op onze website. 


